RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; web: svatyjur.fara.sk
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FARSKÉ OZNAMY
4. pôstna nedeľa
(31.3. – 7.4.2019)
dátum
31.3.
nedeľa

kalendár
4. PÔSTNA
NEDEĽA

čas
9.00
10.30

1.4. pondelok

______
______

______

2.4. utorok
3.4. streda
4.4. štvrtok
5.4. piatok
6.4. sobota

7.4.
nedeľa

______
______
______
______

5. PÔSTNA
NEDEĽA

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

„Vstanem a pôjdem
k svojmu otcovi.“ (Lk 15)

úmysel
Za farníkov
+ Jozef a Mária Ondraškoví, Jozef a Margita a syn Peter
______

Za členov Máriinej légie
+ Ján a Serafína Tekuloví, starí rodičia z oboch strán a sestra Karolína
+ Pavol Valaška
Poďakovanie za 70 rokov života
+ Juraj Weinhardt
Za farníkov
+ Katarína Križanová, manžel a deti



V pôstnom období sa modlievame pobožnosť Krížovej cesty v piatky a v nedele. Dnes popoludní
bude Krížová cesta vo farskom kostole. Dnes sa budeme modliť „za posvätenie manželstiev
a rodín“. V piatok sa modlia Krížovú cestu „Modlitby matiek“. Rozpis pobožností Krížových ciest
si môžete pozrieť na výveskách a na webovej stránke farnosti. Pri pobožnosti Krížovej cesty
možno získať úplné odpustky.



Na budúcu nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod. deti spievajú na svätej omši.
Osobitne pozývam deti, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k svätému prijímaniu.



Na budúcu nedeľu je na fare stretnutie pre starších farníkov.



Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.



Stretko pre miništrantov je v piatok o 16.30 hod. v herni na fare.



Stretnutie pre mladých je v piatok po sv. omši na fare. Začíname sv. omšou o 18.00 hod.,
resp. Krížovou cestou o 17.30 hod.



V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami.



Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude v našej farnosti v sobotu
pred Kvetnou nedeľou, 13. apríla dopoludnia od 8.30 hod. do 11.00 hod. súčasne vo farskom
i kláštornom kostole. Chorých po domácnostiach pred veľkonočnými sviatkami spovedám
16. a 17. apríla. Ich mená a adresy môžete nahlásiť členkám Máriinej légie alebo v sakristii.



Ako som už avizoval, v tomto roku organizujeme Farskú púť do Medugorje v termíne
25.8.–31.8.2019 (nedeľa-sobota). Cena púte je 175 €. V cene je zarátané: lux bus
a 4 x ubytovanie. V cene nie je zarátané: polpenzia 4 x 8 €, komplexné cestovné poistenie vrátane
storna 14 € a poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 €. Cestu a ubytovanie zabezpečuje
CK Awertravel. Záväzne sa môžete nahlásiť v sakristii. Zálohu 100 € treba uhradiť do konca mája,
doplatok do konca júna. Podrobný program a info sú na výveskách a na webovej stránke
farnosti.

